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ملخص:
مادة  تدري�ص  امل�شكالت يف  اإ�شرتاتيجية حل  ا�شتخدام  اأثر  اإىل معرفة  الدرا�شة  هدفت 
يف  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية  يف  الوطنية  الرتبية 
الق�شدية من  الدرا�شة من )141( طالباً وطالبة، اختريوا بالطريقة  الأردن. وتكونت عينة 
اأربع مدار�ص، وق�شموا اإىل جمموعتني، �شابطة، وتكونت من مدر�شتني: الأوىل للذكور وبلغ 
جتريبية،  و  طالبة؛   )35( طلبتها  عدد  وبلغ  لالإناث  والأخرى  طالباً،   )30( طلبتها  عدد 
وتكونت من مدر�شتني الأوىل للذكور، وبلغ عدد طلبتها )36( طالباً والأخرى لالإناث وبلغ 
عدد طالباتها )40( طالبة للعام الدرا�شي )2009/2008(. ولغايات حتقيق اأهداف الدرا�شة 
اأعدت الباحثة اأداة الدرا�شة وهي: اختبار مهارات اتخاذ القرار، ومت التاأكد من �شدق الختبار 
بعر�شه على جمموعة من املحكمني، وللتاأكد من  الثبات اُ�شتخدمت طريقة كرونباخ األفا، 
املجموعة  تفوق  النتائج  اأظهرت  وقد  الدرا�شة.  لأغرا�ص  مقبولني  والثبات  ال�شدق  وكان 
التجريبية يف تنمية مهارات اتخاذ القرار؛ وتفوق الذكور على الإناث؛ وعدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�شائية بني م�شتويات التح�شيل.
العا�رض  ال�شف  القرار،  اتخاذ  الوطنية،  الرتبية  امل�شكالت،  حل  الدالة:  الكلمات 

ال�شا�شي.
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Abstract:
This study aimed at investigating the effect of using the problem solving 

strategy in teaching the citizenship education curricula on developing decision 
taking skills among 10th grade students in Jordan.

Subjects of the study were (141) students who were selected from four 
schools during the academic year 20082009/ and were assigned to two 
groups; the experimental group consisted of (76) students (36 male, 40 
female) and the control group which consisted of (65) students (30 male, 35 
female). Data were collected using a decision making test which was prepared 
by the researcher. Results of the study showed that there were statistically 
significant differences (a=0.05) in developing decision taking skills in favour 
of the experimental group; and male students. No differences were shown 
among different achievement levels. Some recommendations were derived 
according to the results.
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مقدمة:
ثّمة ما يدعو الإن�شان اإىل اللتفات يف حياته حلل امل�شكالت وال�شعوبات والتحديات 
ذاتها عبارة عن مواقف وحتديات تختلف يف درجة �شعوبتها  يواجهها لأن احلياة  التي 
اأنواعها، وكذلك يف طبيعتها وكيفية مواجهتها. وقد بداأت عملية  و�شهولتها، وتختلف يف 
الهتمام بالرتبية منذ وجود الإن�شان على وجه الأر�ص، م�شتخدماً اأ�شاليب وطرائق خمتلفة 
لكت�شابها واإك�شابها لأبنائه من بعده، حيث بداأ الهتمام بها من خالل املحاولة واخلطاأ، 
الطبيعي  الو�شع  يف  تت�شم  احلياة  اأن  ومبا  الأ�شاليب.  من  وغريها  واملحاكاة  بالتقليد  ثم 
الواقع  يواكب  فطرياً  �شيئاً  الرتبية  بتطوير  الهتمام  عملية  كانت  فقد  والتطور؛  بالرتقاء 
اتخاذ  على  قادراً  املختلفة  للم�شكالت  مواجهته  يف  الفرد  يكون  بحيث  للحياة.  التطوري 

القرار املنا�شب جتاهها. 
وتواجه الإن�شان يف حياته اليومية حتديات كثريةً وعظيمةً، منها ما يتعلق باجلانب 
الب�رضي كالنفجار ال�شّكاين، وانحالل القيم اأو �شياعها، و�شيادة الأنانية عند بع�ص النا�ص. 
ومنها ما يتعّلق باجلانب املعريف لالإن�شان كالنفجار املعريف، ومنها ما يتعلق بعادات 
اأن  الإن�شان  وعلى   .)  2004 وابراهيم،  �شعادة   ( ال�شتهالك  يف  الزائد  كالإ�رضاف  الإن�شان 
يتجاوز هذه التحديات ) امل�شكالت ( احلياتية بحّلها اأو التكّيف معها مبا ي�شمن له عي�شاً 
واتخاذ  حتدياته،  مع  التعامل  يف  ت�شاعده  منهجّية  منه  يتطلب  مما  جمتمعه؛  يف  اإيجابياً 

القرارات املنا�شبة لها.
ولأهمية اتخاذ القرار �شعت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن اإىل تعزيز حل امل�شكالت 
للحد  مقرتحات  وو�شع  املختلفة،  التحديات  مواجهة  على  قادرين  ليكونوا  الطلبة؛  لدى 
منها، مما ي�شاعدهم يف اتخاذ القرار، وعليه فاإن حل الفرد للم�شكالت التي تواجهه ي�شاعد  
يف اتخاذ القرار املنا�شب، خا�شة اإذا اتبع يف ذلك خطوات علمية منهجّية تو�شله للحلول 
الأقرب اإىل ال�شّحة اأو الأكرث اإمكانية لتطبيق احلل اأو لتخاذ  القرار املنا�شب. وحتى ي�شتطيع 
الفرد ا�شتيعاب  هذه التحديات ل بد له من الت�شدي لها، وحماولة حّلها ليكون فرداً اإيجابياً 
يف جمتمعه قادراً على  التكّيف مع التغرّيات التي تطراأ يف جمتمعه والعامل الذي يعي�ص فيه، 
فلي�ص املهم هو حّل امل�شكالت فح�شب بل اكت�شاب املنهجّية التي متكنه من توظيفها يف حّل 

م�شكالت اأخرى خمتلفة تواجهه يف حياته واتخاذ القرارات املنا�شبة حيالها.
وترتبط ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت باتخاذ القرار و�شنعه، ذلك اأّن اتخاذ القرار و�شنعه 
اأكرب  عملية فكرية، نف�شية، �شلوكية معقدة، تت�شمن مواجهة خيارات متعّددة ت�شعى جلمع 
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من  املنا�شبة  ال�شرتاتيجية  انتقاء  ثم  ومن  اخليارات  بهذه  املتعّلقة  املعلومات  من  قدر 
يف  ال�شعوبة  وتكمن  املرغوب،  الهدف  اإىل  للو�شول  وتنفيذها  القرار  �شنع  اإ�شرتاتيجيات 
قدرة الفرد على ا�شتخدام مهاراته ال�شلوكية وقدراته الفكرية ومميزاته ال�شخ�شية بان�شجام 
معاً من اأجل و�شع ا�شرتاتيجيات  مميزة، وابتكار حلول متعّددة، وانتقاء اأكرثها ان�شجاماً 
مع رغباته واأهدافه من جهة ومتطلبات املجتمع وقيمه واأعرافه من جهة اأخرى، كي يحافظ 

على توافقه مع ذاته واملجتمع الذي ينتمي اإليه )رزق اهلل، 2002(.
املرحلة  نهاية  لأنه ميثل  الدرا�شة  الأ�شا�شي يف هذه  العا�رض  ال�شف  اختري طلبة  وقد 
الأ�شا�شية وبداية املرحلة الثانوية. فالطلبة يف هذه املرحلة معر�شون حتماًً لتخاذ قرارات 
يف حياتهم تتعلق باختيار نوع درا�شتهم اأو طبيعة عملهم اأو مواقفهم جتاه بع�ص الق�شايا 
املنهجية  اأن ميتلكوا  بد  درا�شتهم، فال  �شنوات من  اأنهوا ع�رض  اأن  بعد  والعامل  يف املجتمع 
دوٌر  الوطنية  وللرتبية  جتاهها.  منا�شبة  قرارات  ليتخذوا  م�شكالتهم  حل  يف  ال�شحيحة 
اإك�شاب الطلبة مهارات حل امل�شكالت، وبالتايل اكت�شابهم ملهارات اتخاذ القرار،  مهم يف 
العلوم الجتماعية  من خالل مو�شوعاتها املتنوعة وتعرف الرتبية الوطنية يف مو�شوعة 
العالقة  هذه  عن  ين�شاأ  وما  الجتماعية  ببيئته  املواطن  عالقة  يو�شح  الذي  العلم  باأنها« 
والق�شايا  املو�شوعات  اإن   .)Branson, 2000( وواجبات  وحقوق  وقوانني  اأنظمة  من 
املطروحة يف مادة الرتبية الوطنية تت�شّمن م�شكالت ومواقف ُتثري تفكري الطلبة وحتفزهم 
للبحث فيها �شمن خطوات علمية منهجية، وتتمثل هذه املو�شوعات باحلقوق والواجبات 
التي تت�شمنها قوانني البالد، والدميقراطية، وامل�شاركة احلزبية والربملانية والراأي العام 

والتمييز العن�رضي، وغريها.
لقرارات  و�شولً  معها  التكّيف  اأو  لها  حلول  اإيجاد  على  اخلطوات  هذه  وُت�شاعدهم 
منا�شبة، وقد ُت�شاعدهم هذه اخلطوات يف مواجهة م�شكالت ُت�شادفهم يف حياتهم العملّية، 
وت�شاعدهم على النخراط يف جمتمعهم بوعي وم�شوؤولّية )الأع�رض، 2000(. من ُهنا جاءت 
اأهمية ا�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف التدري�ص فهي ُت�شاعد الطلبة على حل امل�شكالت 
والق�شايا التي تواجههم، وجتعلهم قادرين على التكيف  مع التغرّيات احلديثة التي تطراأ يف 
احلياة العامة با�شتخدام منهجية �شحيحة حمّددة، بحيث يتخذون القرارات  املنا�شبة  جتاه 
هذه الق�شايا، لذا جاءت هذه الدرا�شة للتعرف اإىل اأثر ا�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت 
يف تدري�ص مادة الرتبية الوطنية يف تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة ال�شف العا�رض 

الأ�شا�شي يف الأردن.
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الدراسات السابقة: 

الرتبوي  للتوجيه  اإىل اختبار فاعلية برنامج  1991( درا�شة هدفت  )جرادات،  اأجرت 
واملهني يف حت�شني م�شتوى الن�شج املهني ومهارة اتخاذ القرار وزيادة املعلومات الرتبوية 
العا�رض يف  ال�شف  الدرا�شة من طالبات  وتاألف جمتمع  العا�رض،  ال�شف  لطالبات  واملهنية 
 )804( عددهن  والبالغ  الأردن،  يف  عمان  �شواحي  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ص 
العينة من )6( �شفوف درا�شية  طالبة يدر�شن يف )12( مدر�شة ثانوية واأ�شا�شية، وتاألّفت 
العينة )200( طالبة،  اأفراد  اإىل جمموعتني جتريبّية و�شابطة، وكان عدد  وزعت ع�شوائياً 
وا�شتخدم يف الدرا�شة مقيا�ص الن�شج املهني ومقيا�ص حل امل�شكالت، ومقيا�ص املعلومات 
التوجيه املهني كان فعالً يف  اأن برنامج  اإىل  الدرا�شة  الرتبوية واملهنية، واأ�شارت نتائج 
تزويد الطالبات مبهارة اتخاذ القرار وزيادة املعلومات الرتبوية واملهنية وحت�شني م�شتوى 

الن�شج املهني.
اإىل حت�شني  درا�شة هدفت   )Placek & Person, 1998) وبري�سون  بلي�سك  واأجرى 
مهارة اتخاذ القرار لدى املراهقني من خالل تقليل عدد اخليارات غري  املنا�شبة واملحددة 
لدى طلبة  القرار  املنا�شبة يف عملية �شنع  املهارات غري  تف�شريات مل�شكلة  واإعطاء  بدقة، 
ال�شف الأول الإعدادي وعددهم )110( طالب، وطلبة ال�شف الأول الثانوي وعددهم )105( 
طالب، وذلك يف الريف الأمريكي. وا�شتخدم الباحثان برناجماً معداً لزيادة مهارة اتخاذ 
الأ�شا�شي  املدر�شة  لربنامج  بالإ�شافة  املحلي،  القانون  �شجالت  من  وال�شتفادة  القرار 
الداعم. واأظهرت النتائج حت�ّشن وا�شح يف القدرة على جمع املعلومات وحتديد املهم فيها. 
وظهور عدد من الأ�شباب مل�شكلة املهارات غري املنا�شبة يف عملية اتخاذ القرار لدى الطلبة 
الطالب  بحوزة  التي  املعلومات  والتناق�ص يف  والتداخل  الجتماعية،  ال�شغوطات  ومنها: 
اأو التي يقوم بجمعها، والنفعالت غري املنا�شبة. ووجود تطابق بني ا�شرتاتيجيات اتخاذ 
القرار لدى الطلبة وال�شرتاتيجيات املقرتحة من قبل اأخ�شائيني يف هذا املجال. وحت�ّشن يف 

املهارات الجتماعية �شمن بيئة ال�شف.
واأجرى هغيز ومك�سيني (Hughes & Maccini, 2000( درا�شة هدفت اإىل البحث يف 
اآثار الإ�شرتاتيجية التعليمية حول مهارات حل امل�شكالت التي ت�شتمل على اأعداد �شحيحة 
لطالب املرحلة الثانوية من ذوي اإعاقات التعّلم يف بن�شلفانيا وهدفت اأي�شاً اإىل البحث يف 
تقدم الطالب خالل م�شتويات خمتلفة من التعليم، ويف التح�شن يف مهارات حل امل�شكالت 
واختري  اجلرب،  ومادة  الأ�شا�شية  املهارات  بني  والعالقة  التعليمية،  امل�شتويات  جميع  يف 
�شتة طالب ذوي اإعاقات تعّلم من مدر�شة ثانوية حكومية يف و�شط بن�شلفانيا، وتخدم هذه 
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املدر�شة حوايل )2200( طالب من ال�شف التا�شع وحتى الثاين ع�رض، وبينهم )273( طالباً 
اأن جميع امل�شاركني تعلموا كيفية متثيل  اإىل  النتائج  واأ�شارت  يتلقون خدمات دعم تعلم. 
وحّل م�شكالت كالمية يف اجلمع ا�شتملت على اأعداد �شحيحة، و)5( من امل�شاركني اأتقنوا 
الطرح وال�رضب والق�شمة يف هذه امل�شكالت. واأ�شارت النتائج كذلك اإىل اأن حت�ّشن الأفراد ظهر 
ب�شكل وا�شح يف املجالت الآتية: البحث يف م�شكلة الكلمة )قراءة امل�شاألة جيداً(. وترجمة 
امل�شاألة اأو املعادلة. والتعرف على العملية اأو العمليات ال�شحيحة. وكتابة معادلة �شحيحة. 

والإجابة على امل�شكلة.
واأجرى جريجوري وكليمن (Gregpru & Clemen, 2001( درا�شة هدفت اإىل  تطوير 
منهاج يف �شنع القرار لدى تالميذ املدر�شة الثانوية يف اأمريكا وُربط مفهوم التفكري الناقد 
والتفكري التاأملي وحل امل�شاألة حيث اعتمد الباحثان يف احل�شول على املعلومات من خالل  
النقا�ص املو�ّشع الذي اأجرياه مع املدر�شني، وو�شفا بعد ذلك اأدوات متعددة لتعّلم مهارات 
الغرف  فّعال يف  ب�شكل  فيها  املهارات  تقدمي هذه  التي ميكن  العملية  وف�رّضا  القرار،  �شنع 
ال�شفية، ويف نهاية البحث اُعتمد على خربتهما يف العملية الرتبوية ملراجعة العوامل املوؤثرة 
على مهارات �شنع القرار. وحاول الباحثان تطوير جمموعة من مهارات �شنع القرار، وربط 
هذه املهارات  باإطار العمل، واُعتمد يف هذه الدرا�شة على اأ�ش�ص املفاهيم املتعلقة بالأ�شلوب 
التاأملي كدليل على التفكري الإبداعي واأثبتت النتائج ما ياأتي: كان هناك حوايل ثالثة اأرباع 
الطلبة  يف كل املراحل العمرية يعدون اأنف�شهم �شانعي قرارات مهمة، ومبقارنة ا�شتجابات 
القرار  اأن امل�شاركة يف منهاج مهارات �شنع  النهاية املفتوحة، ُوجد  الطلبة لالأ�شئلة ذات 
قد طّورت قدرات الطلبة على الإدراك، وبناء فر�ص للقرارات ل�شالح العينة التجريبية. واأن 
ال�شتماع، وقد  اأف�شل من غريهم يف  القرار ي�شبحون  املنغم�شني يف منهاج �شنع  الطلبة 
اأظهروا قدرات مطّورة حول اإدراك امل�شكالت وبنائها واإعادة ا�شتخدام الدرو�ص للمنهاج. واأن 
اأكرث ح�شماً بحيث  ليكونوا  الطلبة  القرار، ت�شجع  اكت�شاب مهارات �شنع  اخلربة مع منهاج 

تكون عملية اختيار عنوان مو�شوع التقارير اأ�رضع واأقل معاناة. 
مهارة  على  للتدرب  برنامج  اإعداد  اإىل  هدفت  درا�شة   )2002 اهلل،  )رزق  واأجرت 
اتخاذ القرار لدى عينة من طلبة ال�شف الأول الثانوي يف دم�شق والتحقق من فاعلية هذا 
الربنامج، واختريت العينة ب�شكل انتقائي مق�شود لعدد من طلبة ال�شف الأول الثانوي يف 
اأفراد العينة يف املجموعتني  مدار�ص الفاروق ومدر�شة زكي الأر�شوزي لالإناث، وبلغ عدد 
)178( طالباً وطالبة، �شمت التجريبية )87( طالباً وطالبة، و�شمت ال�شابطة )91( طالباً 
وطالبة، وا�شتخدم يف الدرا�شة مقيا�ص اتخاذ القرار. وكذلك ا�شتخدم برنامج معّد خ�شي�شاً 
اإىل  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت  الثانوي.  الأول  ال�شف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارة  لتنمية 
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وذلك  واإناثاً،  ذكوراً  ال�شابطة  املجموعة  على  واإناثاً(  )ذكوراً  التجريبية  املجموعة  تفّوق 
يعود اإىل فاعلية الربنامج ودوره يف تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى الطلبة امل�شتهدفني من 

اجلن�شني.    
التفاعل بني  اإمكانية  اإىل  التعرف  اإىل   (Huber, 2003( درا�شة هدفت  هوبر  واأجرى 
الطلبة، ومت تق�شيم ودرا�شة  القرار لدى  التعاوين واأثره على اتخاذ  الفردية والتعلم  الفروق 
التيقن وعدم التيقن من اتخاذ القرار لدى )209( طالب منهم )88( طالباً و)121( طالبة 
ولية  يف  العمومية  املدار�ص  من  مدر�شتني  يف  الثامن  ال�شف  من  �شفّية  �شعب  ت�شع  يف 
الأمريكية، واختري ثالثة طالب متيقنني، وثالثة من الطالب غري املتيقنني، من  نيويورك 
كل غرفة �شفية وبت�شل�شل متغرّي، فقد قاموا بحل ثالث مهام )واجبات ( باملواد التالية: ) 
اأولً ب�شكل فردي ثم باملجموعات  اللغة الأملانية، والدرا�شات الجتماعية، والريا�شيات ( 
املتجان�شة، تتكون املجموعة من )3( طالب ومل تظهر فروق دالة اإح�شائياً يف اتخاذ القرار 
دالة  فروق  هناك  كان  ولكن  الفردي،  العمل  اأثناء  املتيقنني  وغري  املتيقنني  الطلبة  بني 

اإح�شائياً يف اتخاذ القرار بني املمثلني اأثناء العمل كمجموعات متجان�شة.
واأجرى )اخللف، 2005( درا�شة هدفت اإىل التحقق من فاعلية برنامج تدريبي مبني 
على ال�شرتاتيجيات املعرفية للتعلم يف تنمية مهارات تفكري اتخاذ القرار لدى طلبة جامعة 
الأمري �شلطان يف الريا�ص، وتكونت العينة من )99( طالباً مق�شمني اإىل جمموعتني جتريبية 
و�شابطة، واختريت املجموعة التجريبية ع�شوائياً وعددها )51( طالباً، واختريت ال�شابطة 
ع�شوائياً وعددها )48( طالباً، واقرتحت الدرا�شة ع�رض مهارات تفكري رئي�شة يندرج حتتها 
املدر�شة  ودرا�شات  اأدب  على  معتمدة  القرار  �شنع  لتفكري  فرعّية  تفكري  مهارة  ع�رضون 
اإىل  ا�شتندت فيه  الدرا�شة برناجماً تدريبياً لتنمية تلك املهارات  النف�شية، وبينت  املعرفية 
ملهارات  مقيا�شاً  الدرا�شة  بنت  املهارات  تلك  ولقيا�ص  للتعلم،  معرفية  ا�شرتاتيجية   )20(
تفكري �شنع القرار، �شم )60( فقرة ب�شورته النهائية. وبينت نتائج الدرا�شة فاعلية الربنامج 
التدريبي واأظهرت النتائج فروقاً دالة اإح�شائياً بني اأداء املجموعتني ال�شابطة والتجريبية 
مما يوؤكد فاعلية الربنامج التدريبي. وكذلك بينت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�شائياً 
يف اأداء املجموعتني ال�شابطة والتجريبية باختالف املتغريات الثانوية ) التخ�ش�ص، والعمر 

الدرا�شي، وامل�شتوى الدرا�شي (.
 Gibles, Dochy, Bossche &) و�سيجرز  وبو�سجك  ودو�سيه  جيبلز  واأجرى 
Seegers, 2005( درا�شة هدفت اإىل حتليل اأثر التقومي على الآثار امل�شجلة للتعلم املبني 
للمكونات املعرفية   )Sugrue, 1995( امل�شكالت وذلك من خالل تطبيق منوذج  على حل 
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ال�شف  طلبة  من  درا�شيتني  �شعبتني  من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  امل�شكالت.  حلل  الذهنية 
من  م�شتويات  ثالثة  ا�شتخدمت  وقد  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  البتدائي  اخلام�ص 
ا�شتهدافها يف تقومي حل امل�شكالت واعتربت هذه امل�شتويات  البناء املعريف والتي ميكن 
املفاهيم  وربط  املفاهيم،  تربط  التي  املبادئ  فهم  وهي:  الرئي�شة  امل�شتقلة  املتغريات 
واملبادئ بالظروف اأو ال�رضوط وخطوات التطبيق. واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن التعلم املبني 
على حل امل�شكالت له اأكرب الآثار الإيجابية عندما كانت البوؤرة الرئي�شية التي هي مو�شوع 

التقومي عند م�شتوى فهم املبادئ التي تربط املفاهيم.
املتقدم  املنظم  منطي  اأثر  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2006 )الطراونة،  واأجرت 
وال�شتق�شاء املوّجه يف تنمية مهارة اتخاذ القرار يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية لدى 
طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي يف الأردن. وتكونت العينة فتكونت من )117( طالباً وطالبة، 
منهم )47( طالباً و )70( طالبة موزعني على )4( �شعب درا�شية بواقع �شعبتني بكل مدر�شة. 
�شت �شعبتان بنمط املنظم املتقّدم و�شعبتان بنمط ال�شتق�شاء املوجه بواقع �شعبة يف  ودرِّ
كل مدر�شة، وطبِّق اختبار اتخاذ القرار املعّد من قبل الباحثة. واأظهرت النتائج عدم وجود 
اأو التفاعل  فروق ذات دللة اإح�شائية يف تنمية مهارة اتخاذ القرار ُتعزى لنمط التدري�ص 
بني النمط واجلن�ص، يف حني كان هناك فروق دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة نف�شه ُتعزى 
للجن�ص ل�شالح الطالبات. وخرجت الدرا�شة بتو�شيات تركز على �رضورة الهتمام بالأمناط 

التدري�شية احلديثة و اإعطاء مهارة اتخاذ القرار ن�شيب اأكرب يف جمال املناهج.

التعقيب على  الدراسات السابقة ذات العالقة :
املرحلة . 1 تناول  من  فمنها  الدرا�شات،  تلك  تناولتها  التي  الدرا�شية  املراحل  تنوع 

الثانوية كدرا�شة ) اخللف، 2005( و) الطراونة، 2006(. وتنوع الأدوات امل�شتخدمة، فمنها 
ا�شتخدمت  حني  يف   ،)2006( الطراونة  كدرا�شة  فقط  القرار  لتخاذ  مقيا�شاً  ا�شتخدم  من 
ومنها  املوجه  ال�شتق�شاء  اأو   املهني  الن�شج  مهارات  تقي�ص  مقايي�ص  الأخرى  الدرا�شات 

درا�شة ) الطراونة، 2006(. 
حت�شني . 2 يف  واملهنية  الرتبوية  الربامج  فاعلية  الدرا�شات  بع�ص  تناول  يالحظ 

م�شتويات الن�شج املهني ومهارات اتخاذ القرار كما يف درا�شة )جرادات،1991(، يف حني 
تناولت درا�شة )بلي�شك وبري�شون ، 1998( مهارة اتخاذ القرار لدى املراهقني، بينما هدفت 
درا�شة )جريجوري وكليمني،2001( لتطوير منهاج يف �شنع القرار وربطه مبفهوم التفكري 

الناقد والتاأملي وحل امل�شاألة.
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حل . 3 اإ�شرتاتيجية  تتناول  كونها   ال�شابقة  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  تختلف 
امل�شكالت واأثرها يف تنمية مهارات  اتخاذ القرار من خالل مادة  الرتبية الوطنية لل�شف 
العا�رض الأ�شا�شي يف الأردن. وكذلك تختلف يف جوانب متنوعة منها ا�شتخدامها وحدتني 
قائمتني على ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت واختباراً ملهارات اتخاذ القرار، وكذلك يف العينة 
املطبقة عليها والهدف من الدرا�شة. وبهذا تكون هذه الدرا�شة من الدرا�شات القليلة – ح�شب 

علم الباحثة – التي مت تطبيقها يف البيئة الأردنية. 
وبحوث . 4 ومراجع  مل�شادر  الرجوع   : يف  ال�شابقة  الدرا�شات  من  الباحثة  اأفادت 

ودرا�شات مل تطلع عليها الباحثة من قبل. و�شياغة اأهداف الدرا�شة. وبناء الإطار النظري 
للدرا�شة. وت�شميم اأدوات الدرا�شة وتطويرها. واختيار الو�شائل الإح�شائية املنا�شبة.

مشكلة الدراسة:
الأفراد واملجتمعات حيث يطلب من  دوراً مهماً يف حياة  القرار  اتخاذ  توؤدي عملية 
الطلبة اأو الأفراد اتخاذ قرارات حا�شمة ت�شتدعي حزماً من اأ�شحابها من اأجل تقرير م�شريهم  
وت�شهم ب�شكل فعال يف الإجناز. وتتنوع القرارات التي يتخذها الطلبة  تبعاً لأهمية القرار 
املتخذ، واختالف امل�شكالت التي قد تواجههم، اإ�شافة لختالف الظروف واملتغريات التي 
اأن للمعلومات املتوافرة عن امل�شكلة التي يتخذ القرار ب�شاأنها  توؤثر يف اتخاذ القرار، كما 

تاأثرياً مبا�رضاً على نوع القرار املراد اختياره.
يف  ت�شهم  عال،  م�شتوى  ذات  تدري�ص  ا�شرتاتيجيات  ا�شتخدام  ال�رضوري  فمن  لذلك 
اإحداث التغيريات املطلوبة يف املعرفة العلمية لدى الطلبة وم�شاعدتهم يف اتخاذ القرارات، 
ت�شعى  الذي  الوقت  التعليم. ويف  امل�شكالت يف  ا�شرتاتيجية حل  با�شتخدام  ذلك  وقد جتلى 
ليتواءم مع الجتاهات  الرتبوي  النظام  اإىل تطوير  الأردن  والتعليم يف  الرتبية  فيه وزارة 
يف  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  ا�شتخدام  اأثر  لبيان  الدرا�شة  هذه  تاأتي  احلديثة   الرتبوية 
العا�رض  ال�شف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات   تنمية  يف  الوطنية  الرتبية  مادة  تدري�ص 

الأ�شا�شي يف الأردن، وذلك من خلل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:
هل يوجد اأثر ذو دللة اإح�شائية ل�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف تدري�ص  ●

مادة  الرتبية الوطنية يف تنمية مهارات  اتخاذ القرار لدى طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي 
يف الأردن ؟

تدري�ص مادة   ● امل�شكالت يف  ا�شرتاتيجية حل  ا�شتخدام  للتفاعل بني  اأثر  هل يوجد 
العا�رض  ال�شف  لدى طلبة  القرار  اتخاذ  تنمية مهارات   الطلبة يف  الوطنية وجن�ص  الرتبية 

الأ�شا�شي يف الأردن؟ 
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اأثر للتفاعل بني  ا�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف تدري�ص مادة   ● هل يوجد 
تنمية  يف  )متدين-متو�شط-مرتفع(  للطلبة  العام  التح�شيلي  وامل�شتوى  الوطنية  الرتبية 

مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي يف الأردن ؟

أهمية الدراسة:
الطلبة  تك�شب  فهي  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  اأهمية  من  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تاأتي 
ياأتي  وهذا  يواجهونها،  التي  للمواقف  املختلفة  احللول  اإىل  للو�شول  ال�شحيحة  املنهجية 
من طبيعة مواد الدرا�شات الجتماعية ب�شكل عام ومادة الرتبية الوطنية ب�شكل خا�ص، فهي 
تتعلق بالق�شايا الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية. وبالتايل ل بد من اإك�شاب 
اإبراز  وميكن  وال�شحيحة جتاهها.  املنا�شبة  القرارات  ليتخذوا  ال�شحيحة  الطلبة املنهجية 

اأهمية الدرا�سة من خلل النقاط االآتية:
وتوجهات  ♦ التدري�ص  يف  احلديثة  الجتاهات  مع  مت�شياً  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تاأتي 

اأهمية  وجاءت  التعليمية.  العملية  يف  الطالب  دور  لتطوير  ت�شعى  التي  الرتبوي،  التطوير 
هذه الدرا�شة ا�شتناداً لتو�شيات وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن التي تو�شي بتفعيل دور 

الطالب، بحيث ي�شبح م�شاركاً فاعالً ون�شطاً يف العملية التعليمية. 
وتاأتي اأهمية الدرا�شة اأي�شاً من خالل اأهمية ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت التي ت�شاعد  ♦

الطلبة على مواجهة امل�شكالت اأو الق�شايا التي تواجههم.
حماولتها توجيه خمططي املناهج ومطوريها يف وزارة الرتبية والتعليم ل�رضورة  ♦

وتخطيطها  اجلديدة  املناهج  بناء  جمالت  يف  احلديثة  التدري�شية  الأمناط  من  ال�شتفادة 
وتطويرها، وكذلك على املعلمني يف امليدان الرتبوي النتباه اإىل الأمناط التدري�شية احلديثة 
وال�شتفادة منها يف تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم للتفكري �شمن م�شتويات عقلية عليا، 
التي  املت�شارعة  التغريات  �شوء  يف  الطلبة  يكت�شبها  التي  واملهارات  املعلومات  وتوظيف 

يفر�شها عليهم الع�رض.  

مصطلحات الدراسة: 

ا�سرتاتيجية حل امل�سكلت : هي جمموعة من الإجراءات التي  يتبعها املعلم مع  ◄
طلبته وي�شري من خاللها وفق خطوات منهجية منظمة تتمثل يف: ال�شعور بامل�شكلة حدَّدت 
يف اأثناء عملية التدري�ص، وو�شع الفر�شيات، وجمع املعلومات، واإيجاد فكرة احلل، واخلروج 

باحلل و التو�شل للقرار، ثم تطبيق القرارات؛ وذلك من اأجل الو�شول اإىل حل امل�شكلة. 
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والتعليم  ◄ الرتبية  اأحد املباحث  املقررة من قبل وزارة  الوطنية:  الرتبية  مبحث 
واملعمول  2005/2004م  الدرا�شي  للعام  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  طلبة  على  الأردن  يف 
بها حالياً. واملتمثلة بوحدتني هما الوحدة اخلام�شة وعنوانها )التفكري واملنطق واحلوار(، 

والوحدة ال�شاد�شة وعنوانها )العملية الإدارية وخ�شائ�شها(.
اختيار حل معني  ◄ اأو  اتخاذ موقف،  الطلبة على  قدرة  القرار: هي  اتخاذ  مهارات 

جتاه ق�شية معينة، واختيار اأف�شل الأبدال املطروحة، وميكن اأن ي�شتفيدوا من هذا احلل، اأو 
اإليه يف حياتهم العملية، وقي�ص مدى امتالك الطلبة ملهارات اتخاذ  املوقف الذي تو�شلوا 
القرار بالعالمة التي يح�شل عليها الطلبة على الختبار املعد لذلك، وتتمثل مهارات اتخاذ 
القرار مبهارة التو�شل للم�شكلة وحتديدها، واإدراك امل�شكلة، وتعرف امل�شكلة، ومن ثم حتديد 

البديل املنا�شب.

حدود الدراسة:
اأجريت هذه الدرا�سة يف نطاق احلدود الرئي�سة االآتية: 

الدرا�شة على املدار�ص احلكومية يف مديرية تربية عمان . 1 احلدود املكانية: طّبقت 
الثانية بالأردن.

احلدود الزمانية: طّبقت الدرا�شة امليدانية خالل الف�شل الثاين من  العام الدرا�شي . 2
2009/2008م. 

جمتمع الدراسة وعينتها:
اأربع  من  املكون  الدرا�شة  جمتمع  من  الطبقية  بالطريقة  الدرا�شة  عينة  اأفراد  اختري 
لعمان  التابعة  والتعليم  الرتبية  مديرية  لالإناث من  ومدر�شتني  للذكور  مدر�شتني  مدار�ص، 
الثانية للعام الدرا�شي 2009/2008 بالأردن. حيث اختريت مدر�شة للذكور ومدر�شة لالإناث 
ت�شتخدم  �شابطة  جمموعة  لتكون  فيها  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  �شعب  من  �شعبة  وحتديد 
الطريقة العتيادية يف تدري�ص الوحدة اخلام�شة وتتمثل بالتفكري واملنطق واحلوار والوحدة 
العا�رض  ال�شف  الإدارية وخ�شائ�شها، واختيار �شعبة من �شعب  ال�شاد�شة وتتمثل بالعملية 
الأ�شا�شي من مدر�شة للذكور ومدر�شة لالإناث لتكون جمموعة جتريبية ت�شتخدم ا�شرتتيجية 
وبحيث  ال�شابطة  املجموعة  نف�شها يف  الدرا�شية  الوحدات  تدري�ص  امل�شكالت كطريقة  حل 
تكون مكافئة للمدر�شة الأوىل )ال�شابطة( من حيث املوقع والو�شع القت�شادي للمدر�شة 
والطلبة. واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�شة التجريبية وال�شابطة واملدار�ص التي 

اختريت لتمثل اأفراد الدرا�شة.
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الجدول (1(
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمجموعة

املجموعال�سابطةالتجريبيةالنوع االجتماعياملدار�س

3030-ذكورمدر�شة الريموك
3535-اإناثمدر�شة اخلن�شاء

36-36ذكورمدر�شة حممد بن القا�شم
40-40اإناثثانوية �شويلح

7665141املجموع الكلي

أدوات الدراسة:
التدري�ص  طريقة  ح�شب  وتنظيمها  التعليمية  املادة  اإعداد  الدرا�شة  هذه  تنفيذ  تطلب 

امل�شتخدمة على النحو الآتي: 

أوالً- مذكرة إعداد الدروس وفق اسرتاتيجية حل املشكالت:

لأغرا�ص هذه الدرا�شة اختريت وحدتان من مادة الرتبية الوطنية املقررة على طلبة 
واملنطق  بالتفكري  وتتمثل  اخلام�شة  الوحدة  وهما:   الأردن  يف  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف 

واحلوار، والوحدة ال�شاد�شة وتتمثل بالعملية الإدارية وخ�شائ�شها. 
الإدارية  بالعملية  وتتمثل  وال�شاد�شة  اخلام�شة  بالوحدتني  الباحثة  والتزمت 
مع  الأ�شا�شي  العا�رض  لل�شف  املقرر  الوطنية  الرتبية  مادة  يف  وردت  كما  وخ�شائ�شها، 
تنظيم املحتوى واإعداد الأن�شطة واخلطوات املنا�شبة لتتالءم مع ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت 
دون التعر�ص لأي تغيري يف م�شامني هذه الوحدات، واأعّدت مذكرة الدرو�ص التي �شتدر�ص 
املجموعتان  دّر�شت  وقد  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  با�شتخدام  التجريبية  للمجموعة 
الرتبية  ومعلمة  معلم  قبل  من  اختريت  التي  املدار�ص  يف  والإناث(  )الذكور  التجريبيتان 
الوطنية، وكذلك بالن�شبة للمجموعتني ال�شابطتني )الذكور والإناث( فقد دّر�شا من قبل معلم 
ومعلمة الرتبية الوطنية يف املدار�ص التي مت اختيارها. ومت الجتماع مبعلم ومعلمة الرتبية 
الوطنية يف املجموعات التجريبية وهي )حممد بن القا�شم للذكور، وثانوية �شويلح لالإناث( 
و�رضح لهم عن ا�شرتاتيجة حل امل�شكالت، وكيفية تطبيقها وخطواتها والو�شائل امل�شتخدمة 

ووفرت بع�ص املراجع وامل�شادر املقروءة املتعلقة بالدرو�ص املختارة. 



260

أ. ياسمني داود السماراتفي تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن
الوطنية  التربية  مادة  تدريس  في  املشكالت  حل  استراتيجية  استخدام  أثر 

• االأهداف العامة لل�سرتاتيجية املقدمة:	
ربط ن�شو�ص مادة الرتبية الوطنية بواقع احلياة اليومية للطلبة. وت�شجيع الطلبة على 
مناق�شة حمتويات امل�شكلة لتخاذ القرارات املنا�شبة. واإك�شاب الطلبة املنهجية ال�شحيحة 
للتفكري املنطقي وتدريبهم على اأ�شول التفكري العلمي واإك�شاب الطلبة مهارات اتخاذ القرار 
واملتمثلة بـ: مهارة التو�شل للم�شكلة. ومهارة حتديد معامل امل�شكلة. ومهارة اإدراك امل�شكلة. 

ومهارة تعرف الأبدال، ومهارة حتديد البديل املنا�شب.
• املخرجات التعليمية من ا�سرتاتيجية حل امل�سكلت:	

م�شاعدة الطلبة يف اتخاذ القرار.
• حمتويات اال�سرتاتيجية:	

حل  با�شرتاتيجية  التعريف  وهي:  مو�شوعات  اأربعة  على  ال�شرتاتيجية  حتتوي 
واملنطق  )التفكري  وحدة  وتدري�ص  عليها.  تطبيقية  واأن�شطة  اأمثلة  مع  املقرتحة  امل�شكالت 
واحلوار( با�شتخدام ا�شرتاتيجية قائمة على حل امل�شكالت. وتدري�ص وحدة )العملية الإدارية 

وخ�شائ�شها( با�شتخدام ا�شرتاتيجية قائمة على حل امل�شكالت.
التقومي:
• اآلية تنفيذ مو�سوعات اال�سرتاتيجية:	

اأوراق  قراءة  لـ:  الفر�شة  يعطي  ال�شرتاتيجية  يف  املو�شوعات  من  مو�شوع  كل  اإن 
عملت.  التي  والأن�شطة  القراءة  اأوراق  حمتويات  ومناق�شة  الأن�شطة.  بع�ص  وعمل  ق�شرية. 

ويتوقع اأن توؤدي هذه الإجراءات اإىل فهم كامل لكل مو�شوع.
• خطوات اال�سرتاتيجية:	

يق�شم املعلم الطلبة اإىل جمموعات، ويطرح م�شكلة حمددة تثري اهتمام الطلبة تقودهم 
التي يتعر�ص  العامة  البحث وال�شتق�شاء وعادة تطرح امل�شكلة من املواقف احلياتية  اإىل 
ق�شية  حول  العام  الراأي  نقي�ص  كيف  مثل:  حالة،  درا�شة  اأو  �شوؤالً  تكون  وقد  الطلبة،  لها 
من  املعلم  يطلب  وغريها.  ناجحاً؟،  القائد  يكون  وكيف  الإن�شان؟  يتع�شب  وملاذا  تهمنا؟ 
املجموعات اأن تتفح�ص ذلك املوقف من خالل طرح اآرائهم وتقدمي خرباتهم والتعبري عن 
م�شاعرهم واجتاهاتهم نحو امل�شكلة، ويلفت املعلم انتباههم اإىل الفروق يف ردود اأفعالهم، 
وما املواقف التي يتخذونها؟ وماذا يتخيلون؟ وكيف ينظمون الأ�شياء يف حماولة لتحديد 

الإطار العام للم�شكلة؟
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بامل�شكلة  املتعلقة  الق�شايا  لدرا�شة  بينهم  فيما  بالتعاون  جمموعة  كل  اأع�شاء  يبداأ 
بالبحث  لهم  املعلم  توجيه  خالل  من  وذلك  امل�شكلة،  وحجم  تتنا�شب  حلول  عن  والبحث 
مت  التي  املقروءة  امل�شادر  من  حولها  املعلومات  وجمع  بامل�شكلة  املتعلقة  امل�شادر  يف 
ال�شفية من مقالت وكتب، و�شحف متعلقة بامل�شكالت املطروحة  الغرفة  توفريها داخل 
املت�شمنة بالدرو�ص، واقت�رض على امل�شادر املقروءة من مراجع خمتلفة، واأخرى الكرتونية 
مقروءة فقط، ليتم تنفيذ خطوات حل امل�شكلة جميعها، ثم اتخاذ القرار من قبل الطلبة يف 

ح�شة �شفية واحدة. 
اختارت كل جمموعة قائداً يوجهها، ويكون م�شوؤولً عن تنظيم النقا�ص واحلوار واإثارة 
واملجموعات  املجموعة  اأفراد  بني  الو�شل  حلقة  ويكون  داخلها،  امل�شاركني  لدى  الأفكار 
الأخرى. وتطور كل جمموعة حلولً حمتملة للم�شكلة ويقومون بربط البيانات واملعلومات 
بتنظيم  النظر  تعيد  اأن  املجموعة  على  كان  الأحوال  كل  ويف  لديهم،  املتوافرة  واخلربات 
املعلومات بطرائق جديدة، فعملية البحث عن املعلومات من �شاأنها اأن تعزز التوجه الذاتي، 
وتعلمهم كيف يعلمون اأنف�شهم؟ وي�شبحون قادرين على ا�شتخدام طرائق حل امل�شكالت يف 
ا�شتناداً  لها،  امل�شكلة وظروفها املالزمة  تنا�شب  املواقف اجلديدة من خالل تطوير حلول 
اإىل املعلومات والتفكري املنطقي. وقامت كل جمموعة ب�شياغة الفر�شيات التي اتفق عليها 
وناق�شوها  اإليها  تو�شلوا  التي  الفر�شيات  جمموعة  كل  اختربت  املطروحة،  امل�شكلة  حول 
بروح الفريق. ومن ثم عر�شت كل جمموعة ما مت التو�شل اإليه بعد اختبار الفر�شيات مدعمة 
بالأدلة واملربرات املنطقية اأمام املجموعات الأخرى. ثم كان على املعلم اأن يقدم تغذية 
اأف�شل حل  اأداء املجموعات ككل بعد التو�شل اإىل  اأدائهم، ويعزز  راجعة للمجموعات حول 
منا�شب للم�شكلة مدعماً باأف�شل الأدلة واملربرات التي تدعم احلل للو�شول اإىل احلل املن�شود 

للم�شكلة.   
• دور املعلم:   	

ح�شب  والتو�شيح  امل�شاعدة  ويوفر  املجموعات،  يف  الطلبة  تفاعل  املعلم  يراقب 
احلاجة، وي�شتثري ف�شول الطلبة ويطرح الأ�شئلة ويتحدى اأفكارهم. يوجه املعلم الطلبة اإىل 
م�شادر املعرفة، وهو موجه ملجموعات النقا�ص، مما يوفر تفاعالً بني الطلبة، ويبتعد عن 
على  العتماد  فر�شة  الطلبة  مينح  املعلم  فاإن  وبذلك  اجلاهزة،  باملعلومات  الطلبة  تزويد 
اأثناء حل امل�شكلة.  وي�شكل املعلم جمموعات غري  الالزمة يف  النف�ص، ويتحمل امل�شوؤولية 
ن�شاطاً عقلياً، كما ي�شمح  اأفكار جديدة ويخلق  للطلبة بالتعرف على  متجان�شة مما ي�شمح 
بتوزيع امل�شوؤوليات بالت�شاوي بني اأفراد املجموعة. وي�شجع التعاون بني اأع�شاء املجموعة 
وامل�شاركة الفاعلة لكل ع�شو لإجناح اأداء املجموعة، ويعزز اأداءهم جماعياً. ومن ثم يقوم 
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املعلم بتقدمي التغذية الراجعة، ويقيم اأعمال املجموعات ويوجه اأع�شاءها اإىل �رضورة تقبل 
الآراء املختلفة التي تطرح حلل امل�شكلة واحرتام وجهات نظر الآخرين. 

• دور الطلبة:	
يتمثل دور الطلبة مبا ياأتي: التحري والبحث وال�شتق�شاء لتحديد امل�شكلة والتعرف 
على طبيعتها و�شياغتها واإيجاد احلل املنا�شب لها. وجمع املعلومات من امل�شادر املتنوعة 
التي وفرت يف اأ�شلوب تعاوين، وت�شمل على عمليات معرفية مثل تف�شري البيانات املتعلقة 
ركيزة  املجموعات  اأع�شاء  بني  التعاون  ويعد  للم�شكلة.  منا�شبة  حلول  وتطوير  بامل�شكلة 
الأفراد من خالل احلوار واملناق�شة، وتقبل  اأ�شا�شية لبناء عالقات اجتماعية ايجابية بني 

الآخرين واحرتام وجهات نظرهم، وبالتايل فاإن امل�شكالت حتل باأ�شلوب دميقراطي.
• التقومي:	

ختامي  تقومي  هناك  وكان  احل�شة.  نهاية  يف  در�ص  لكل  ختامي  تقومي  هناك  كان 
للقدرة على اتخاذ القرار وذلك من خالل تطبيق اختبار مهارات اتخاذ القرار.

• مرحلة حتكيم ا�سرتاتيجية حل امل�سكلت:	
ُعر�شت ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت على عدد من املحكمني، اإذ بلغ عددهم )8( حمكمني 
امل�رضفني  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  الأردنية،  اجلامعة  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  من 
الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم. وُعدِّلت ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت من خالل 

اآراء املحكمني املخت�شني. 
• مرحلة جتريب ا�سرتاتيجية حل امل�سكلت:	

من  للتاأكد  الدرا�شة،  جمتمع  خارج  من  عينة  على  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  جرِّبت 
فاعلية ا�شتخدام ال�شرتاتيجية ومنا�شبتها، وكفاية معلمي الرتبية الوطنية يف ا�شتخدامها، 
وتبني فهم الطلبة لآلية التعامل مع ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت ، بالإ�شافة لتمكن املعلمني 
تلقت  التي  ال�شابطة  باملجوعة  يتعلق  فيما  اأما  منا�شب.  ب�شكل  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  من 
تعليمها وفق الطريقة العتيادية، فقد در�شت الوحدتني عينهما اللتني در�شتهما املجموعة 
اأ�شلوب  وبا�شتخدام  والطبا�شري،  وال�شبورة،  املدر�شي  الكتاب  با�شتخدام  ولكن  التجريبية، 

املحا�رضة واملناق�شة مع الطلبة، حيث يقوم الطلبة بال�شتماع وتكرار املعلومات.
ثانياً- اختبار اختاذ القرار:

ال�شابقة،  والدرا�شات  النظري  الأدب  على  الباحثة  اطلعت  القرار،  اتخاذ  اختبار  لبناء 
اأثر  وحتليل حمتوى الوحدات، وُبنيت فقرات الختبار من نوع الختيار من متعدد لقيا�ص 

ا�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف تنمية مهارات اتخاذ القرار 
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• �سدق اختبار اتخاذ القرار:	
للتاأكد من �شدق الختبار، ُعر�ص الختبار ب�شورته الأولية على جلنة حمكمني مكونة 
من )8( من الأ�شاتذة يف كلية العلوم الرتبوية باجلامعة الأردنية، وعلى املعلمني من ذوي 
اإبداء  اإليهم  اخلربة يف تدري�ص الرتبية الوطنية يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ُطلب 
للمادة  الختبار  فقرات  و�شمول  اللفظية،  �شياغتها  حيث  من  الفقرات  و�شوح  يف  راأيهم 
التعليمية و�شالحية الختبار للتطبيق، واأجريت بع�ص التعديالت على فقرات الختبار يف 
�شوء اقرتاحات املحكمني وتعديالتهم، وبلغ عدد فقرات الختبار ب�شورته النهائية )20( 

فقرة.
• التجربة اال�ستطلعية للختبار: 	

وجّرب الختبار يف �شورته الأولية على عينة من طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي بلغ 
عددهم )25( طالباً من خارج عينة الدرا�شة، وكانت فقراته )20( فقرة. واأعيد تطبيقه مرة 

اأخرى بعد اأ�شبوعني، وذلك لتحديد الزمن املنا�شب لالختبار. 
• ال�سعوبة والتمييز لفقرات االختبار:	

ُح�شب معامل ال�شعوبة والتمييز لفقرات الختبار على عالمات الطلبة يف التطبيق على 
العينة ال�شتطالعية وذلك با�شتخدام احلا�شوب واجلدول )2( يبني ذلك

الجدول (2(
معامات  الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار للمادة التعليمية المتمثلة  

في التفكير والمنطق والحوار والعملية اإلدارية وخصائصها

معامل التمييزمعامل ال�سعوبةرقم الفقرة

10.680.39
20.620.41
30.590.46
40.680.47
50.710.45
60.500.53
70.470.45
80.650.47
90.680.56
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معامل التمييزمعامل ال�سعوبةرقم الفقرة

100.620.61
110.680.36
120.590.64
130.730.46
140.500.37
150.620.55
160.330.61
170.620.35
180.530.69
190.330.62
200.530.47

يت�شح من اجلدول )2( اأن قيم معامل ال�شعوبة لفقرات الختبار تراوحت بني  )0.33- 
0.73(. اأما قيم معامل التمييز فقد تراوحت بني )0.35-0.69(، وهي بذلك تكون منا�شبة 

لأغرا�ص الدرا�شة.
ثبات اختبار اتخاذ القرار:

على  املحكمني  اآراء  �شوء  يف  تعديله  بعد  الباحثة  طبَّقته  الختبار  ثبات  من  للتاأكد 
�شعبة مكونة من )25( طالباً، من خارج عينة الدرا�شة ومت ذلك قبل تعلم الوحدتني، وطبِّق 
مرة اأخرى بعد ع�رض اأيام من التطبيق الأول، وُح�شب معامل معامل ارتباط بري�شون، وقد بلغ 

معامل الثبات )0.88(.

تصميم الدراسة:

من  و�شابطة(  فيها جمموعتان: )جتريبية  اختريت  درا�شة جتريبية  احلالية  الدرا�شة 
للوحدتني  التجريبية  املجموعة  خ�شعت  حيث  الأردن،  يف  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  طلبة 
املجموعة  خ�شعت  بينما  الباحثة،  اأعدته  الذي  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  على  القائمتني 
ال�شابطة للتعليم العتيادي للوحدتني عينهما. وطبِّق اختبار اتخاذ القرار القبلي والبعدي 

على املجموعتني التجريبية وال�شابطة.
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X1          O          X2

X1                       X2

حيث X1: الختبار القبلي
O: املعاجلة

X2: الختبار البعدي

ولتحقيق اأهداف الدرا�سة قامت الباحثة باالإجراءات االآتية:
Ú .)5 اأخذ املوافقة الر�شمية من وزارة الرتبية والتعليم لإقرار الدرا�شة )امللحق رقم
Ú  نتائج يف  توؤثر  قد  التي  املتغريات  بع�ص  وعزل  بتحديد  وذلك  املتغريات،  �شبط 

الدرا�شة، ومن املتغريات التي حاولت الباحثة �سبطها يف هذه الدرا�سة:
متغري اجلن�ص: حيث اختريت �شعبتان يف العينة من الإناث )76( طالبة ومن الذكور أ. 

)65( طالباً.
اختيار الدرو�ص والوحدات التي مت تدري�شها. -
لالإناث(  - �شويلح  وثانوية  القا�شم،  بن  )حممد  التجريبيتني  املجموعتني  تدري�ص 

الرتبية  ومعلمة  معلم  قبل  من  الوطنية  الرتبية  مادة  من  وال�شاد�شة  اخلام�شة  الوحدتني 
عن  لهم  وال�رضح  الوطنية  الرتبية  ومعلمة  بهم  الجتماع  بعد  املدار�ص  هذه  يف  الوطنية 
ا�شرتاتيجيه حل امل�شكالت وكيفية تطبيقها وخطواتها والو�شائل امل�شتخدمة، ووفرت بع�ص 

املراجع وامل�شادر الورقية والإلكرتونية تتعلق بامل�شكالت املطروحة.
حيث  - احل�ش�ص  وعدد  نف�شها  الزمنية  الفرتة  خالل  للمجموعتني  الدرو�ص  تدري�ص 

ا�شتمرت فرتة التدري�ص )10( اأ�شابيع ومبعدل )10( ح�ش�ص لكل جمموعة.
تطبيق الختبار على عينة الدرا�شة. -

الظروف ب.  �شمن  الطلبة  جميع  يعي�ص  والقت�شادية:حيث  الجتماعية  البيئة 
الجتماعية والقت�شادية نف�شها تقريباً ويف مديرية تربية عمان الثانية.

املدار�ص ت.  يف  ال�شعب  يف  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  لطلبة  الع�شوائي  التوزيع 
للمجموعتني يف بداية العام الدرا�شي. 

التاأكد من ثبات الختبار من خالل التطبيق  -
تطبيق الختبار بعد النتهاء من تدري�ص الدرو�ص. -



266

أ. ياسمني داود السماراتفي تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن
الوطنية  التربية  مادة  تدريس  في  املشكالت  حل  استراتيجية  استخدام  أثر 

ت�شحيح اأوراق الختبار  -
حتليل العالمات اإح�شائيا با�شتخدام الرزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية.  -

واعتمدت الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي، وا�ستمل الت�سميم البحثي لهذه الدرا�سة 
على املتغريات االآتية:

اأوالً- املتغريات امل�ستقلة وهي: ●
Ú  ،ال�شرتاتيجية: ولها م�شتويان )طريقة التعليم با�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت

الطريقة العتيادية(.
Ú .)اجلن�ص )ذكر، اأنثى
Ú  :م�شتوى التح�شيل - وله ثالثة م�شتويات
مرتفع )80- 100( -
متو�شط )65- 79( -
متدين )اأقل من 65( -
ثانياً- املتغريات التابعة وهي: ●
Ú  .القدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي

املعاجلات اإلحصائية:
احل�شابية  املتو�شطات  على  احل�شول  يف  الو�شفي  الإح�شاء  اأ�شاليب  ا�شتخدمت 
والنحرافات املعيارية لأداء اأفراد املجموعتني  التجريبية وال�شابطة على الختبار، وكذلك 
اختبار حتليل التباين امل�شاحب )ANCOVA( لتاأثري متغريات املجموعة واجلن�ص وم�شتوى 
القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية  على  متدين(  اأو  متو�شط  اأو  )مرتفع  للطلبة:  العام  التح�شيل 

ولفح�ص ما اإذا كانت هناك فروق ذات دللة اإح�شائية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج الإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الأول: »هل يوجد اأثر ذو داللة اإح�سائية  ◄
الوطنية  الرتبية  مادة   تدري�س  يف  امل�سكلت  حل  ا�سرتاتيجية  ال�ستخدام 
يف  االأ�سا�سي  العا�رض  ال�سف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات   تنمية  يف 

االأردن«؟



267

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )2( - نيسان 

املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  لالإجابة 
اأفراد الدرا�شة على اختبار اتخاذ القرار القبلي والبعدي وفقاً ملتغريات امل�شتوى  لعالمات 

التح�شيلي واجلن�ص، كما هو مو�شح يف اجلدول )3( 
الجدول (3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات اتخاذ القرار للمجموعة التجريبية والضابطة 
وفقا لمتغيرات المستوى التحصيلي  والجنس.

االنحراف  املعيارياملتو�سط احل�سابي املعدلم�ستويات املتغرياملجموعةاملتغري

امل�شتوى التح�شيلي

التجريبية

17.9040.873متدن
17.1540.474متو�شط
17.3370.321مرتفع

17.4650.346 الكلي

ال�شابطة

11.3670.734متدن
11.3120.597متو�شط
11.5270.340مرتفع

11.4020.336 الكلي

اجلن�ص

التجريبية
17.6560.482ذكور
17.2740.385اإناث

17.4650.346 الكلي

ال�شابطة
12.7190.472ذكور
10.0850.415اإناث

11.4020.336 الكلي

بلغ   قد  التجريبية  للمجموعة  املعدل  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )3( اجلدول  من  يت�شح 
اأن  ال�شابطة فقد بلغ )11.402(، مما يدل على  اأما فيما يتعلق باملجموعة   ،)17.465 (
طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية  يف  �شاهم  قد  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  ا�شتخدام 
ال�شف العا�رض الأ�شا�شي يف مادة الرتبية الوطنية. و ملعرفة اأثر ا�شتخدام اإ�شرتاتيجية حل 
امل�شكالت يف تدري�ص مادة الرتبية الوطنية يف تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة ال�شف 

 . )ANCOVA( العا�رض الأ�شا�شي يف الأردن ، اُ�شتخدم اختبار حتليل التباين امل�شرتك
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الجدول (4)  
تحليل التباين المشترك (ANCOVA) لتأثير متغيرات المجموعة والجنس والمستوى التحصيلي 

العام للطلبة على تنمية مهارات اتخاذ القرارات

م�ستوى الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

0.1510.150.030.86القبلي امل�شرتك
760.861760.86157.030.00املجموعة

39.09139.098.070.01املجموعة* اجلن�ص
1.7120.860.180.84املجموعة* امل�شتوى التح�شيلي

639.601324.85النحراف

2006.47140الكلي

. )0.05= α( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

امل�شكالت  ا�شرتاتيجية حل  اإح�شائية ل�شتخدام  اأثر ذي دللة  النتائج وجود  اأظهرت 
يف تدري�ص مادة الرتبية الوطنية يف تنمية مهارات اتخاذ القرار بني درجات املجموعتني 
التجريبية ) التي مت دّر�شت وفق ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت (  واملجموعة ال�شابطة )التي 
الدللة  م�شتوى  وكان   ،)157.03( ف  قيمة  بلغت  حيث  العتيادية(،  بالطريقة  دّر�شت 

املح�شوب لهذه القيمة )0.00( 
حل  ا�شرتاتيجية  فاعلية  اإىل  الباحثة   نظر  وجهة  من  النتيجة  هذه  تعزى  اأن  وميكن 
امل�شكالت كونها تراعي قدرة املتعلم و�رضعته الذاتية، كما اأنها تراعي الفروق الفردية لدى 
واإثارة  الطلبة،  الفاعلة للطلبة، مما يزيد من حما�ص  الفر�شة للم�شاركة  الطلبة، فهي تتيح 
دافعيتهم نحو امل�شاركة التي عملت على توليد ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه عملية التعلم، الأمر 
و�شعوها  التي  العمل  اأوراق  حل  مثل:  لديهم.  القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية  يف  اأ�شهم  الذي 
من خالل الفر�شيات عن اأ�شباب امل�شكلة املثارة، وا�شتخدام املراجع املتعلقة بامل�شكالت، 
وظهر تفاعل الطلبة اأي�شاً يف اجلانب املهاري مثل: اأن ير�شم الطالب �شورة ت�شف املق�شود 
بالت�شامح. واأن يدرج الطالُب جدولً يبني فيه اأ�شكال الت�شال ومعوقاته واأ�شاليب التغلب 
عليها. وقد ُيعزى ال�شبب اإىل التفاعل الإيجابي بني الطلبة واملعلمني وبني الطلبة اأنف�شهم 

من خالل املجموعات، وهذا ما تفتقر اإليه الطريقة العتيادية يف التدري�ص.
تتميز  التي  امل�شتخدمة  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  فاعلية  اإىل  النتيجة  تعزى  كما 
اأ�شا�ص  ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يقوم على  التدري�ص وفق  اأن  مبجموعة خ�شائ�ص منها: 
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خطة واإجراءات حمددة ومنظمة متكن الطلبة من ا�شتخدام التفكري ح�شب ت�شل�شل �شيكولوجي، 
الأبدال، وحتديد  واإدراك امل�شكلة، وتعرف  للم�شكلة، وحتديد معامل امل�شكلة،  يبداأ بالتو�شل 
البديل املنا�شب الأقرب اإىل ال�شحة اأو الأكرث اإمكانية يف التطبيق.  مما ي�شاعدهم على تنمية 

مهارات اتخاذ القرار.
اأن التعلم وفق ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت قائم يف حد  اإىل  ومن املمكن عزو الفروق 
اإثارة التفكري وجذب الهتمام، ويعد الطالب فيه م�شاركاً، ن�شطاً ولي�ص م�شتقبالً  ذاته على 
الفريق،  بروح  املجموعة  مع  يتعلم  حيث  بحما�شة  منطلقاً  متفاعالً  ويكون  للمعلومات، 
الطلبة  فيه  ويطور  زمالئه.  من  باخلجل  ال�شعور  دون  معلمه  ويناق�ص  اأخطاءه  وي�شحح 
مهارة التفكري واملناق�شة واحلوار ب�شكل وا�شح، ومينح اأ�شلوب التعلم وفق ا�شرتاتيجية حل 
الطالبية  للم�شاركة  كافية  فر�شاً  ويوفر  بحرية،  اآرائهم  لعر�ص  الفر�شة  الطلبة  امل�شكالت 
هي  امل�شكالت  حل  ا�شرتاتيجية  بو�شاطة  التعلم  واإن  التعليمية.  واملناق�شات  احلوارات  يف 
طريقة جديدة لدى طلبة ال�شف العا�رض الأ�شا�شي يف املدار�ص عينة الدرا�شة يف مدينة عمان 
باململكة الأردنية الها�شمية، الأمر الذي قد اأثار اهتمامهم، وزاد من دافعية التعلم لديهم، اإذ 

اأظهر الطلبة كل احلما�ص وال�رضور عند تعلمهم با�شرتاتيجيه حل امل�شكالت.
اأكدت  وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة كل من ) جرادات، 1991( والتي 
تفوق طالبات املجموعة التجريبية يف اكت�شاب مهارة اتخاذ القرار، و) رزق اهلل، 2002( 
والتي اأكدت نتائجها تفوق املجموعة التجريبية يف تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى الطلبة 
دالة  فروق  وجود  اأكدت  والتي   )2005 )اخللف،  درا�شة  مع  اتفقت  وكذلك  امل�شتهدفني، 
اأداء املجموعة ال�شابطة والتجريبية ملدى فاعلية الربنامج التدريبي املعد  اإح�شائياً بني 
ول�شالح املجموعة التجريبية. وتختلف هذه النتيجة مع درا�شة )الطراونة، 2006( والتي 

اأكدت عدم وجود فروق ذات دللة يف تنمية مهارة اتخاذ القرار تعزى لطريقة التدري�ص.
نتائج الإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الثاين: هل يوجد اأثر للتفاعل بني  ا�ستخدام  ◄

ا�سرتاتيجية حل امل�سكلت يف تدري�س مادة  الرتبية الوطنية وجن�س الطلبة 
يف  االأ�سا�سي  العا�رض  ال�سف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات   تنمية  يف 

االأردن؟ 
ا�شتخدام  بني  للتفاعل  اأثر  وجود   )4( اجلدول  يف   املو�شحة  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف تدري�ص مادة الرتبية الوطنية وجن�ص الطلبة يف تنمية مهارات 
الأردن، حيث بلغت قيمة ف )8.07(  الأ�شا�شي يف  العا�رض  ال�شف  القرار لدى طلبة  اتخاذ 
ومب�شتوى دللة بلغ )0.01(. والر�شم البياين الآتي يو�شح التفاعل بني اجلن�ص واملجموعة.
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الشكل 2
 رسم بياني يوضح التفاعل بين جنس الطلبة واستخدام استراتيجية حل المشكات 

في تنمية مهارات اتخاذ القرار

�شاهم يف  قد  امل�شكالت  ا�شرتاتيجية حل  وفق  التدري�ص  اأن  البياين  الر�شم  من  يت�شح 
وقد  الإناث.  الطلبة  لدى  منها  اأكرب  ب�شكل  الذكور  الطلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية 
يعزى ال�شبب يف ذلك اإىل اأن الطلبة الذكور يف هذا العمر مييلون اإىل التفوق على الإناث يف 
النمو اجل�شمي والعقلي، حيث تبداأ الفروق الظاهرة يف التوين ال�شيكولوجي والفكري، حيث 
مييل الذكور اإىل ال�شتقاللية يف الراأي وحتمل امل�شوؤولية جتاه احلياة، باملقابل متيل الإناث 
اإىل ال�شبط واللتزام والتبعية لالأهل يف ال�شلوكيات والتوجيه، واللتزام بجميع التعليمات 
ال�شادرة عن الأهل �شمن طبيعة املجتمعات العربية؛ لذا كان تفوق الذكور وتفاعلهم اأكرث 

من الإناث، )اأبو جادو، 2006(. 
كما قد يعزى �شبب التفاعل بني ا�شتخدام ا�شرتاتيجة حل امل�شكالت يف تدري�ص مادة 
الرتبية الوطنية والطلبة الذكور يف تنمية مهارات اتخاذ القرار لظروف التن�شئة الجتماعية 
ت�رضف  اأي  اأمام  م�شوؤولون  فهم  ت�رضفاتهم،  يف  ا�شتح�شاناً  يظهروا  اأن  منهم  تتطلب  التي 
خاطئ، ميكن اأن ي�شيء لهم اجتماعياً، فاأي �شلوك اأو قرار ي�شدر منه يكون غالباً مدرو�شاً 
ومبنياً على اأ�ش�ص �شحيحة ومقبولة اجتماعياً، م�شتخدمني ما يتوفر لديهم من معلومات 
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البديل الأن�شب. وتعرف  البدائل وحماولة املقارنة لختيار  العديد من  �شابقة ي�شع الطلبة 
التن�شئة الجتماعية باأنها: »العملية التي يهدف الآباء من ورائها اإىل جعل اأبنائهم يكت�شبون 
التي  الثقافة  وتتقبلها  املجتمع  عنها  ير�شى  واجتاهات  وقيماً  ودوافعاً  �شلوكيةً  اأ�شاليب 
ينتمون اإليها« )الزعبي، 2001، 93(. وكذلك التن�شئة الجتماعية تبيح للذكور ما ل تبيحه 
لالإناث، فت�شطر الإناث اأحياناً ب�شبب ال�شبط الجتماعي املبالغ فيه اأن تكبت قدراتها اأكرث 

من الذكور يف املجتمع كما اأ�شارت درا�شة )ال�رضحان، 1994(.
اأو  القائد  الطالب مو�شع  التي ت�شع  اأي�شاً لطبيعة فقرات الختبار  ال�شبب  وقد يعزى 
امل�شوؤول اإ�شافة لظروف التن�شئة الجتماعية التي تدعم ذلك . وتختلف نتيجة هذه الدرا�شة 
عن نتائج كل من )الطراونة، 2006(، والتي اأكدت نتائجه عدم وجود فروق ذات دللة يف 
اأي�شاً عن  التدري�ص واجلن�ص. وتختلف  للتفاعل بني طريقة  الدرا�شة، تعزى  اأداء جمموعتي 
درا�شة) الطراونة، 2006(، والتي اأكدت وجود فروق دالة اإح�شائياً يف تنمية مهارة اتخاذ 

القرار، تعزى للتفاعل بني منط التدري�ص واجلن�ص ول�شالح الطالبات.
الإجابة عن �شوؤال الدرا�شة الثالث: »هل يوجد اأثر للتفاعل بني  ا�ستخدام  ◄

وامل�ستوى  الوطنية  الرتبية  مادة   تدري�س  امل�سكلت يف  حل  ا�سرتاتيجية 
التح�سيلي العام للطلبة )متدن، متو�سط، مرتفع(  يف تنمية مهارات اتخاذ 

القرار لدى طلبة ال�سف العا�رض االأ�سا�سي يف االأردن«؟ 
يالحظ من اجلدول )4( عدم وجود اأثر دال اح�شائياً  للتفاعل بني امل�شتوى التح�شيلي 
العام للطلبة )متدن، متو�شط، مرتفع( وا�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت يف تدري�ص مادة 
يف  الأ�شا�شي  العا�رض  ال�شف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  تنمية  يف  الوطنية   الرتبية 
الأردن، حيث بلغت قيمة ف املح�شوبة )0.18(، حيث كان م�شتوى الدللة املح�شوب لهذه 
القيمة )0.84(. وقد يعزى ال�شبب يف ذلك باأن جميع - الطلبة وب�رضف النظر عن م�شتوياتهم 
التح�شيلية )متدن، ومتو�شط، ومرتفع( - قد مّروا بتجربة ا�شرتاتيجة حل امل�شكالت يف تدري�ص 
مادة الرتبية الوطنية، وهي بحد ذاتها غري اعتيادية للطلبة وجذبت انتباههم جميعًا بغ�ص 
النظر عن م�شتوياتهم التح�شيلية، هذا بالإ�شافة للم�شاواة يف الفر�ص املتاحة املتوافرة يف 
الإ�شرتاتيجية جلميع الطلبة امل�شاركني يف احل�ش�ص ال�شفية من خالل خطوات حل امل�شكلة 
�شمن املجموعات، كما اأنهم تعر�شوا للمتغريات والظروف نف�شها التي خدمت الدرا�شة، كما 
النظر  القرار بغ�ص  اتخاذ  بتنمية مهارات  ب�شكل كبري  امل�شكالت عنيت  ا�شرتاتيجة حل  اأن 
عن م�شتواهم التح�شيلي العام حيث قام الطلبة بتحديد امل�شكلة وو�شع الفر�شيات وجمع 

املعلومات املتعلقة بالفر�شيات واإيجاد فكرة احلل والتو�شل للقرار وتطبيقه.
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التوصيات واملقرتحات:

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، تو�سي الباحثة باالآتي:
الأ�شا�شي . 1 العا�رض  ال�شف  طلبة  تدري�ص  يف  امل�شكالت  حل  اإ�شرتاتيجية  ا�شتخدام  

القرار  اأثبتته هذه الإ�شرتاتيجية من قدرة على تنمية اتخاذ  يف مادة الرتبية الوطنية، ملا 
وتدريب معلمي الرتبية الوطنية على كيفية التدري�ص با�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت، 

حيث اأثبتت فعاليتها يف حت�شني مهارات اتخاذ القرار.
تزويد املعلمني مبهارات التدري�ص وفق حل امل�شكالت.. 2
العمل على تدري�ص الطلبة با�شتخدام ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت، يف خمتلف املواد . 3

لتدريبهم على حل امل�شكالت واتخاذ قرارات يف حياتهم.
متغري . 4 اأثر  اجلن�شني، ملعرفة  من  عمرية خمتلفة  فئات  على  اأخرى  درا�شات  اإجراء 

اجلن�ص وامل�شتوى التح�شيلي للطلبة على اتخاذ القرار.



273

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )2( - نيسان 

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

، الطبعة . 1 النظرية والتطبيق  التفكري  اأبو جادو ، �شالح و نوفل ، حممد )2007( تعليم 
الأوىل ، عمان دار امل�شرية للن�رض والتوزيع والطباعة.

، دار قباء للطباعة . 2 الأوىل  الطبعة  (الإبداع يف حل امل�شكالت،  الأع�رض، �شفاء )2000 
والن�رض،القاهرة.

جردات، حنان )1991(. فاعلية برنامج للتوجية الرتبوي واملعني يف حت�شني م�شتوى . 3
لطالبات  واملهنية  الرتبوية  املعلومات  وزيادة  القرار  اتخاذ  ومهارة  املهني  الن�شج 

ال�شف العا�رض. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.
اخللف، �شعد )2005( فاعلية برنامج تدريبي مبني على الإ�شرتاتيجيات املعرفية للتعلم . 4

الريا�ص،  يف  �شلطان  الأمري  جامعة  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  تفكري  مهارات  تنمية  يف 
اأطروحة دكتوراه غري من�شورة،اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.

القرار لدى عينة . 5 رزق اهلل، رندا )2002( فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارة اتخاذ 
من طلبة ال�شف الأول الثانوي. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة دم�شق، دم�شق، 

�شوريا.
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